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Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI  
w dniu 12 grudnia 2010 r. 

  

1. Kol. Anna Beata Kwiatkowska poinformowała o możliwości porozumienia w sprawie współpracy 

PTI z organizatorami Olimpiady Informatycznej. Pierwszym krokiem będzie spotkanie w prezesa 

PTI Marka Hołyńskiego i wiceprezesa ds. finansowych PTI Marka Ujejskiego z 

przewodniczącym Komitetu Głównego OI, prof. Krzysztofem Diksem. 

2. ZG ustalił, że na następne posiedzenie Komisja Zjazdowa przygotuje wnioski o odznaczenia 

i członkostwa honorowe. Po zatwierdzeniu przez ZG wnioski zostaną przedstawione do 

uchwalenia Zjazdowi PTI. Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do nagród zostanie 

wysłana do oddziałów i kół przez BZG. 

3. Prezes PTI Marek Hołyński odczytał przeznaczony dla ZG list członka honorowego kol. Wacława 

Iszkowskiego. Po dyskusji ZG podjął uchwałę o usunięciu kol. Sergiusza Pawłowicza z list 

dyskusyjnych PTI-L oraz Elka.  

4. Informacje sekretarza generalnego: 

 od 1 grudnia br. pracuje w BZG nowy administrator sieci IT, 

 stan etatowy BZG wynosi 18,875 et. 

 obecna kancelaria prawna nie spełnia oczekiwań BZG generując zbyt wysokie koszty w 

stosunku do świadczonych usług, SG  podejmie rozmowy odnośnie zmiany kancelarii. 

5. Wiceprezes Marek Ujejski przedstawił nową wersje Ładu Gospodarczego (wersja 5). Ład został 

przez ZG zatwierdzony. W dyskusji zgłoszono postulat wyłączenia z Ładu zasad budżetowania 

w osobny dokument. Uchylono wszystkie wcześniejsze uchwały będące w sprzeczności z nowym 

ładem. 

6. Wiceprezes Marek Ujejski przedstawił wstępną „zerową” wersję budżetu 2011 r. ZG 

przedyskutował projekt proponując kilka zmian. 

7. Wiceprezes Wojciech Kiedrowski zrelacjonował odbyte 25.11.br spotkanie w sprawie 

przygotowań do realizacji Strategii PTI od roku 2011. Dokonano na nim ustaleń odnośnie 

uzupełnień dokumentu ze spotkania z 26.09.br. Określono plan działań prowadzący do dokonania    

pomiaru początkowego. ZG zobowiązał SG by zwrócił się do oddziałów, kół i innych jednostek 

o zebranie danych potrzebnych do koordynowania realizacji strategii. 

8. Kol. Janusz Dorożyński przedstawił „Plan Projektu KOKPIT” oraz zreferował dotychczasową 

realizację i agendę dalszych działań. 

9. Kol. Janusz Dorożyński przedstawił projekt regulaminu oraz netykiety listy dyskusyjnej „Elka”. 

Omówiono kwestię docelowego przeniesienia listy dyskusyjnej „Elka” do infrastruktury własnej 

lub wynajętej zarządzanej przez PTI ( BZG).  

10. Kol. Janusz Dorożyński przedstawił projekt zmiany regulaminu pracy ZG i PZG. Projekt zostanie 

zmodyfikowany zgodnie z propozycjami z dyskusji na posiedzeniu. 
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11. Kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska zreferowała prace Komisji ds. Jakości ECDL: 

 przyznano już certyfikat 1 centrum egzaminacyjnemu i kilkunastu laboratoriom; do 

skontrolowania jest kilkadziesiąt centrów i kilkaset laboratoriów, 

 proces certyfikowania jest b. intensywny, 

 komisja odczuwa brak należytego wsparcia biurowego. 

12. Informacje OK ECDK Marcina Garwackiego: 

 od 1 stycznie startuje Panel 2.0, z którym pracować będą centra egzaminacyjne posiadające 

certyfikację, pozostałe będą nadal korzystać z Panelu 1.0 

 wkrótce rozpocznie się akcja podpisywania nowych umów z egzaminatorami oraz anektowania  

umów z centrami egzaminacyjnymi, 

 system opłat i prowizji ulega istotnemu uproszczeniu, 

 problemy stwarza brak jasności co do nowych zasad rozliczania podatku VAT. 

 prowadzone są rozmowy i analizy dot. ewentualnego wdrożenia przez struktury ECDL 

certyfikacji CompTIA. 

13. Wiceprezes Marek Ujejski zgłosił sprawę kol. Marka Miłosza, który pozostając członkiem ZG 

prowadzi działalność konkurencyjną wobec ECDL. Sprawa zostanie zanalizowana przez BZG pod 

kątem prawnym. 

14. Kol. Jarosław Deminet zreferował stan przygotowań do Zjazdu PTI. Wiesław Paluszyński zwrócił 

uwagę, że perspektywa Zjazdu wywołuje problem przynależność członków związany 

z opłacaniem składek. Sprawę reguluje uchwała ZG z 25.09.2010 r. („klucz wyborczy”). 

15. Dyrektor Izby Rzeczoznawców Andrzej Król poinformował, że w ostatnim okresie nastąpił 

odczuwalny wzrost liczby i wagi zamówień na ekspertyzy, ponadto przedstawił też projekt 

budżetu IR na rok 2011. ZG zwrócił uwagę na przedłużający się stan braku ostatecznej wersji 

propozycji nowego zmian w regulaminie IR, do przedstawienia których był zobligowany DIR. 

Kol. Januszowi Dorożyńskiemu powierzono redakcję poprawek wcześniej zgłoszonych przez DIR 

i przekazanie do dyskusji w gronie ZG. 

16. Wiceprezes Wojciech Kiedrowski przedstawił koncepcję Rady Izby Rzeczoznawców, której 

zadaniem byłaby m.in. dbałość o jakość opracowań, nadzór nad rekrutacją nowych 

rzeczoznawców i określanie obszarów specjalizacji. Proponowany skład Komisji: 1 członek 

nominowany przez prezesa PTI, 1 nominowany przez dyrektora IR, 3 wybieranych 

demokratycznie przez członków IR. 

17. Wiceprezes Wiesław Paluszyński zreferował stan przygotowań do obchodów  Światowego Dnia 

Społeczeństwa Informacyjnego. Proces potwierdzania patronatów udzielnych przez najwyższe 

czynniki państwowe jest już zaawansowany i trwa nadal. 

18. ZG przyjął 4 nowych członków PTI: 1 z Koła Rzeszowskiego i 3 z Koła Podlaskiego. 

19. ZG zapoznał się z lista osób zalegających ze składkami w kołach podległych ZG PTI co najmniej 

od 2009 roku i uznał, że po pilnej, do 17 grudnia br., weryfikacji listy w swoich zakresach przez 
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przewodniczących kół osoby zalegające za rok 2009 i 2010 zostaną skreślone z listy członków 

PTI 

20. ZG ustalił, że wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej na rok 2011 pozostanie taka sama 

jak w roku 2010. 

21. ZG ustalił grafik swoich zebrań w roku 2011: 05.02; 05.03; 02.04; 07.05; 28.05. 

22. Wiceprezes Marek Ujejski zreferował stan przygotowań do XII Mistrzostw Polski Informatyków 

w Narciarstwie Alpejskim. 

23. Kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, wiceprezydent CEPIS-u, poinformowała o wynikach 

wyboru prezydenta-elekta, został nim Nello Scarabottolo, AICA (Associazione Italiana per 

l'Informatica ed il Calcolo Automatico) 

24. ZG przyjął sprawozdanie z konferencji IMCSIT’2010 i uzgodnił, że prezes PTI złoży jej 

organizatorom, kol. kol. Marii Ganży i Marcinowi Paprzyckiemu, wyrazy podziękowania 

i uznania za sprawne zorganizowanie tej ważnej merytorycznie imprezy.  

 

 


